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Encontro de
Pesquisa inédita compara os hábitos na

internet de jovens de 16 a 18 anos das
classes A e C em todas as regiões do país

geração
Lucas tem 16 anos, mora

numa casa com os pais,
ela cabeleireira e ele me-
cânico, no subúrbio do

Rio, divide o quarto com dois
irmãos, estuda numa escola
pública e nunca viajou nas fé-
rias. Carol nasceu em Recife há
17 anos, vive com os pais, uma
médica e um executivo, num
apartamento de quatro suítes,
estuda num colégio militar e
acabou de voltar da Disney.
Ambos amam computador e
não vivem sem internet, sendo
que ele compartilha um PC
com toda a família e ela tem um
laptop da Apple. Eles acessam
diariamente a rede, trocam in-
contáveis mensagens com os
amigos pelo MSN, são depen-
dentes do Google e não pas-
sam um dia sem entrar no
Orkut. Lucas e Carol não exis-
tem, mas não é difícil vê-los aos
montes pelo Brasil. São jovens
dando os primeiros passos ru-
mo à vida adulta, trilhando
caminhos completamente dis-
tintos dadas as condições fi-
nanceiras, familiares e/ou geo-
gráficas em que vivem, mas
que desde a infância habitam
um lugar comum, o digital. Será
que no universo virtual jovens
de realidades tão diversas tam-
bém são diferentes?

Sim e não, como mostra a

pesquisa "Os dois Brasis —
Encontros e desencontros na
internet da geração 90", feita
com rapazes e moças de todo o
país. Ao pôr uma lupa sobre um
recorte tão específico, compa-
rando jovens de 16 a 18 anos
das classes A e C, o estudo
forneceu respostas para esta e
outras perguntas, confirmando
e derrubando os estereótipos
que tentam explicar os jovens
deste país cheio de contrastes.
Encomendado pela agência de
publicidade Binder/FC+M ao
Instituto Informa, desde 1996
dedicado a pesquisas, o levan-
tamento inédito analisou o es-
tilo de vida, a família, a pers-
pectiva do futuro, os hábitos de
consumo e cultura, a visão de
política e religião, tendo como
pano de fundo o uso da in-
ternet por jovens de classe
média alta e baixa. Ao con-
frontar os perfis desta garo-
tada, a pesquisa descobriu que
há momentos em que estes
dois Brasis se aproximam e
outros em que se distanciam.

Um Brasil só: não importa a
classe social, os jovens fre-
qüentam mais ou menos os
mesmos lugares da internet. "É
fácil perceber que existe uma
zona de uso comum: Orkut,
Google e YouTube. Esses são
os sites mais visitados por ra-

pazes e moças de Norte a Sul
do país de diferentes classes
sociais. Nesse aspecto, a ex-
pectativa inicial de que haveria
um uso que aproximaria os
jovens de classe média alta
daqueles de classe média baixa
se confirma", diz a pesquisa.
Para ambos os grupos, a forma
de comunicação na internet
passa pouco pelo email. Tanto
na classe C quanto na A, 76%
usam o MSN. O Orkut (20% da
classe A e 15% da classe C) e o
email (3% da classe A e 4% da
C) são as outras formas de
comunicação com os amigos.

— Para eles, email é coisa
velha, do tempo dos pais — diz
Flávio Cordeiro, sócio e diretor
de planejamento da agência.

Dois Brasis: quando saem da
zona comum, os jovens das
duas classes refletem no mun-
do virtual os hábitos do real,
como buscar o site deste ou
daquele jornal, desta ou da-
quela rádio. O valor de estar
presente na rede também é
diferente para os dois grupos.

— A maior surpresa foi o
significado que a rede tem para
os jovens de cada classe. Para
os da classe A, a internet tem o
significado da autoexpressão,
de entretenimento. Para os da
classe C, a rede significa cres-
cimento pessoal, é como se

fosse um passaporte para am-
pliar sua inserção na socie-
dade. É como se pensassem:
"Minha casa pode ser diferen-
te, mas minha página no Orkut
não" — analisa Flávio.

Segundo ele, se a coleta de
dados para a pesquisa, iniciada
no início do ano, fosse feita
hoje, mostraria alguns resul-
tados diferentes:

— Hoje se observa entre os
jovens da classe média alta
uma busca por novas redes
sociais, para se diferenciar. O
Orkut ficou muito popular, en-
tão eles estão trocando por
redes como o Facebook.

Um Brasil só: o uso de banda
larga é comum a ambas as
classes (87% dos jovens da A e
83% dos da C navegam na rede
usando algum tipo de conexão
em alta velocidade, contra 11%
da classe A e 14% da C que
ainda têm acesso discado).

Dois Brasis: as condições
de acesso variam conforme a
classe e a região do país. Na
classe A, 86% têm acesso à
rede em casa. Na classe C, são
67%, sendo que 24% recorrem
a locais pagos para entrar na
internet (contra 11% da A). O
acesso diário é mais comum
na classe A (72%) do que na C
(60%), sendo que o Sudeste é
a região onde os jovens mais



usam a rede todos os dias
(69% dos jovens de ambas as
classes). Centro-Oeste (46%)
e Norte (34%) registram os
menores índices de acesso
diário. Nem todos os que re-
correm a lan houses o fazem
por questões econômicas.

— Muitos vão à lan house
fazer o que os pais não deixam
fazer em casa — diz Fábio
Gomes, do Instituto Informa.

Dois Brasis: quando se ob-
servam os passos dos jovens
na internet, percebe-se que a

classe social influencia nos ca-
minhos. Os jovens de classe A
fazem mais downloads de mú-
sica (59%) do que os da C
(45%). Por outro lado, baixar
jogos é mais comum na classe
média baixa (16%) do que na
alta (7%). O hábito de leitura na
rede é maior na classe A (21%
contra 14%), mas também cha-
ma a atenção o índice dos que
raramente leem (34% na classe
A e 45% na C). No Sudeste, os
jovens leem mais blogs (15%),
contra 4% da região Norte.

Também é no Sudeste que está
o maior número de jovens que
acreditam que conversar com
amigos é mais importante do
que fazer outras coisas na rede
(84% contra 77% no Centro-
Oeste, 63% no Norte, 58% no
Nordeste e 56% no Sul).

— Neste caso, reflete-se a
vida que eles têm, contando ou
não com assinaturas de jor-
nais, videogames, aparelhos de
MP3 — diz Flávio.

— Por outro lado, esperava
que houvesse mais influência

do mundo real no virtual, mas
não. De certa forma, o interesse
é quase igual entre os dois
grupos — constata Fábio.

Um Brasil só: para jovens de
ambas as classes, o mundo
atual é melhor do que o dos
pais, porque hoje há mais li-
berdade (leia-se sexual) e tec-
nologia de comunicação. Por
outro lado, acreditam que a
situação piorou quando se
pensa em violência, tráfico de
drogas e desemprego. Os jo-
vens também compartilham a
mesma descrença com a po-
lítica. "No entanto, assusta per-
ceber como os jovens se in-
serem nesse campo de disputa
política em busca de um Brasil
melhor. Em geral, adotam uma
postura individualista ao pro-
por soluções. Acreditam que
os protestos em espaços pú-
blicos eram bons, mas ficaram
para trás", aponta o estudo.

— Para estes jovens, que
veem o mundo intermediado
por telas, o que muda o Brasil
é a soma dos esforços in-
dividuais. De forma tênue, o
que os une são as questões
ecológicas — diz Flávio.

O publicitário explica que o
objetivo do estudo foi entender
este público para auxiliar as
empresas a "ter uma comu-
nicação melhor e mais lucra-
tiva com os jovens, para am-
bos". O estudo fez pesquisas
quantitativas com 500 rapazes
e moças das 27 capitais, e 32
entrevistas pessoais nas cida-
des de Curitiba, Rio, São Paulo
e Fortaleza. Para Flávio, ao ana-
lisar os sites comerciais mais
acessados (ou não), conclui-se
que as empresas não enten-
dem a cabeça desses jovens.

— As empresas fazem mo-
nólogo na internet, e as marcas
que se destacam são as que
desafiam positivamente o con-
sumidor. São os sites que ofe-
recem mais do que informa-
ção, mas entretenimento, in-
teração, experiências senso-
riais etc. Não dá para ser careta
quando se fala em propaganda
na web — diz.
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